Ljubljana, 22. julij 2019
mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS
ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam
posredujem pisno poslansko vprašanje v zvezi z odhodom iz policije, ki ga
naslavljam na ministra za notranje zadeve, g. Boštjana Poklukarja.
S spoštovanjem!

Dušan Šiško,
poslanec
V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem
ministra za notranje zadeve, g. Boštjana Poklukarja, da mi odgovori na
naslednje vprašanje:
V zadnjem času se veliko govori in piše, da pri nas primanjkuje policistov
oziroma da jih je premalo glede na obseg dela, ki ga je iz dneva v dan več.
Stanje na terenu priča o tem, da imamo premalo policistov, kateri so
predvsem preslabo opremljeni oziroma uporabljajo zastarelo opremo in
niso kos najnovejšim pojavnim oblikam kriminalitete.
Policistov je premalo, ti svoje delo opravljajo dobro, so pa povsem izgoreli
in na koncu svojih moči.
Na razpise za nove nadzornike državne meje je izredno malo prijav.
Policija je kadrovsko podhranjena, primanjkuje jim vsaj 39 odstotkov
kadrov, hkrati pa na ministrstvu zaposlujejo neustrezne ljudi po strankarski
pripadnosti.
Rezultat vsega skupaj pa je neučinkovitost.
Policistom je zato nujno potrebno povečati njihova pooblastila.
Mednarodni tokovi ilegalnih migracij potekajo čez ozemlje Republike
Slovenije, pri tem pa je najbolj izpostavljena slovensko-hrvaška
schengenska meja, čez katero organizirane kriminalne skupine tihotapijo
ilegalne migrante v notranjost države in naprej čez notranje meje v
sosednje države članice EU.
Ko recimo mešana patrulja policista in pripadnika Slovenske vojske prime
skupino 74 ali 60 ilegalnih migrantov, to pomeni, da vse administrativno
delo, celoten postopek izvajanja policijskih pooblastil pade izključno na
policista.
Vojak pa se mora odstraniti iz postopka. Zato je treba dati vojakom večja
pooblastila, kar pa v vladi Marjana Šarca ne nameravajo storiti.
Povečana kriminaliteta je tudi zaradi Albancev …
Problem je tudi v neučinkoviti komunikaciji, koordinaciji in sodelovanju
vseh na nacionalni ravni pristojnih deležnikov.
Po podatkih policije je na letni ravni v povprečju storjenih 74.000 kaznivih
dejanj. Ta podatek pa ni točen, ker nam ne daje natančne podobe o
resničnem dogajanju, ker ostane določeno število storjenih dejanj
neodkritih, neznanih in neraziskanih.
• Zanima me, kaj je glavni razlog, da se mladi ne odločajo za
poklic policista?
• Koliko je bilo od leta 2014 do leta 2019 odhodov policistov v
drugo službo?
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• Kako boste zaustavili negativen kadrovski trend v policiji, če
vemo, da policistov ni niti za opravljanje rednih nalog?
• Zakaj vojaki ne gredo med policiste oziroma zakaj jim ne daste
več pooblastil?
• Kako poteka delo z vojaki, ki ne morejo delati samostojno (za
administrativno delo pri prijetju ilegalnega migranta je namreč
odgovoren le policist)?
• Kakšna je pokritost policije v večjih slovenskih mestih (v
Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu, Kopru …)?

Dušan Šiško,
poslanec

